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BOORTMEERBEEK

BESTUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van24 november 2014

Aanwezig: Michel Baert voorzitter
Karin Derua, RemiSerranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht, W¡lly
Cornelis schepenen
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters,
Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van

Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Josée Naets, Anne-
Marie Van Loock raadsleden
Johan Smits gemeentesecretaris

Verontschuldigd:Anne Cleiren raadslid

voor asverstrooiing 2015

De gemeenteraad,

Gelet op decreet van 16 januari 1994 op de begraafplaatsen en de lijkverzorging en latere
wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van L4 mei 2004 betreffende de organisatorische
inrichting en het beheer van begraafplaatsen en crematorium en latere wijzingen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van L5 mei 2006 betreffende het toekennen van
grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van l-7 maart 2008 betreffende de vaststelling van de duur
van concessies op de begraafplaatsen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de
gemeentelijke begraafplaatsen;

Overwegende dat het voor een goed beheer van de begraafplaatsen verantwoord is dat de
gemeente zelf instaat voor de aanleg van de grafkelders;

Overwegende dat het billijk is de kostprijs hiervan te verrekenen in de concessieprijs;

Overwegende dat de retributie voor een grafconcessie identiek moet zijn aan de retributie voor een
columbariumconcessie;

Overwegende dat volgende elementen in de prijsberekening voor een herdenkingsplaatje worden
opgenomen:
- herdenkingsplaatje
- graveerwerk
- plaatsing en onderhoud steen
- onderhoud plaatjes
- administratieve begeleiding en afhandeling;

Gelet op de omzendbrief 882014/4van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van
de meerjarenplannen 2OL4 - 2019 en de budgetten 20L5;



Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert (Open VLD), Karin Derua (Open VLD), Remi Serranne (SP.a),

Steven Michiels (Open VLD), Annick Dekeyser (Open VLD), Hans De Locht (Open VLD),

Nieke Deleebeeck-Baudet (N-VA), Marie-Ange Henderix (Open VLD), Els Schoeters (Open

VLD), Maurice Vanmeerbeeck (Open VLD), Daisy De Neef (SP.a), Dirk Bernagie
(Onafhankelijk), Audrey Bogaerts (Open VLD), Marita Palstermans (Onafhankelijk),
Francine De Becker (onafh.), Josée Naets (SP.a) en Anne-Marie Van Loock (N-VA).

3 onthoudingen: Bert Meulemans (CD&V), Steven Van Loock (CD&V)en KristelAndries
(cD&v).

Grafconcessies
art. L
Voor het aanslagjaar 2015 een retributie in te stellen voor de grafconcessies die voor de eerste maal
worden verleend.

art.2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- L.62O,O0 EUR voor de inwoners van de gemeente
- 2.LLO,OO EUR voor niet-inwoners.

art. 3
De retributie voor de hernieuwde grafconcessie wordt vastgesteld op 500,00 EUR

art.4
De retributie voor een concessie van 20 jaar, toegestaan in het kader van een gehele of gedeeltelijke
ontgraving van een kerkhof op initiatief van de gemeente, wordt vastgesteld op 500,00 EUR.

Columbariumnissen en urneveldgraf
art. 5
Voor het aanslagjaar 2014 een retributie in te stellen voor het ter beschikking stellen van een
columbariumnis en urneveldgraf bij wijze van grafconcessie.

art. 6

De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- L.62O,O0 EUR voor de inwoners van de gemeente
- 2.LLO,OO EUR voor niet-inwoners.

art.7
De retributie voor een hernieuwing van een geconcedeerde columbariumnis of urneveldgraf wordt
vastgesteld op 500,00 EUR.

art. 8
Wanneer na de bijzetting in een columbarium een concessie wordt gevraagd, zal de urne worden
overgebracht naar een columbariumnis bestemd voor concessies en zal de retributie voor deze

concessie worden berekend vanaf de datum van de eerste bijzetting.

art. 9
De retributies voor grafconcessies en columbariumnissen moeten betaald worden aan de financieel
beheerder uiterlijk 3 maanden na de toezending van de toekenning van de concessie aan de

aanvrager of beheerder van de nalatenschap.
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art. 10

Bij niet-betaling kan de retributie via burgerrechterlijke weg ingevorderd worden op straffe van
herbegraving of herplaatsing in een gewoon graf na intrekking van de concessie door de
gemeenteraad.

He rden kinssplaatie asve rstrooii ng

art. 11

Voor het aanslagjaar 2015 een retributie in te stellen voor het graveren, plaatsen, onderhouden en
het administratief begeleiden en afhandelen van de plaatsing van een herdenkingsplaatje op de
herdenkingsmuur voor asverstrooiden volgens de bepalingen opgenomen in het
gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de gemeentelijke
begraafplaatsen.
art.72
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- 25,00 EUR voor de inwoners van de gemeente op het ogenblik van het overlijden of de aanvraag;
- 40,00 EUR voor niet-inwoners.

Aleemene bepalins

art. 13

De retributie is verschuldigd in voorkomend geval door:
- de voorafgaandelijke aanvrager voor zichzelf en zijn nabestaande, verwant of niet-verwant;
- de nabestaanden, verwant of niet-verwant, en gezamenlijk in geval er geen aanvraag door de

betrokkene zelf was;
- door de nabestaanden, verwant of niet-verwant, en gezamenlijk ingeval van laatste

wilsbeschikking opgenomen in een erkend testament.

art. t4
De betaling van de retributie gaat vooraf aan de plaatsing van het herdenkingsplaatje.

art. 15

Worden in het kadervan deze retributie als inwonervan de gemeente aanzien: de personen zoals
vermeld in artikel 2 van het gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van concessies op de
begraafplaatsen.

art. 16

Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Vlaams gemeentedecreet.

art. t7
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Aldus gedaan in zitting datum als boven

De gemeentesecretaris
get. Johan Smits

De gemee

Jo

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 2 december 2014

De voorzitter
get. Michel Baert

Des r
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Sm Michel Baert




